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De besluiten van de Algemene Kerkenraad hebben voor de wijkgemeenten en 

wijkkerkenraden de volgende consequenties.  

Voor alle wijkgemeentes, behalve de Bethelkerk, geldt dat in de toekomst de zondagse 

vieringen gehouden zullen worden in de vernieuwbouwde Vredeskerk.  

- De wijkgemeente Zuid (Verrijzeniskerk) zal tijdens de vernieuwbouwing van de 

Vredeskerk de vieringen met de wijkgemeente van de Vredeskerk organiseren in de 

Verrijzeniskerk. Verwacht mag worden dat dat ook tot verdere samenwerking leidt. 

Als de vernieuwbouw van de Vredeskerk klaar is, zal de wijkgemeente Zuid meegaan 

naar deze kerk. Verder wordt aan de wijkgemeente Zuid gevraagd om de Schalm 

verder te ontwikkelen tot wijklocatie waar de Protestantse Wijkgemeente Enschede 

present is. 

- De wijkgemeente van de OGH zal als wijkgemeente opgaan in Zuid. De vieringen in 

Mediant zijn vergelijkbaar met vieringen die gehouden worden in bijv. MST en 

AriensZorgpalet en blijven doorgaan als oecumenische vieringen.  

- De wijkgemeenten van Opstandingskerk en Detakerk hebben al geruime tijd 

gezamenlijke diensten en werken intensief samen. De Opstandingskerk heeft een 

achterstallig onderhoud van  € 450.000  en zal op korte termijn verkocht moeten 

worden. Aan de wijkkerkenraad Opstandingskerk/Detakerk wordt gevraagd uit te 

werken hoe de presentie in Twekkelerveld voortgezet kan worden. De vieringen 

zullen de komende jaren in de Detakerk plaatsvinden. Als de Vredeskerk 

vernieuwbouwd is, zullen ook deze wijkgemeentes van de nieuwe kerk gebruik 

maken als vierplaats. De Detakerk  zal dan verkocht worden. 

- De wijkgemeente Lonneker is intensief in gesprek over de toekomst van de 

wijkgemeente en hoe zij present wil blijven in de gemeenschap van Lonneker. 

Gezien de leeftijdsopbouw van de wijkgemeente is de verwachting dat ook deze 

wijkgemeente uiterlijk 2015 gebruik gaat maken van vieringen in de vernieuwbouwde 

Vredeskerk. De Kapel uit Liefde in Lonneker zal niet verkocht worden. 

- De wijkkerkenraad van de Apostel Thomaskerk is ook een intensief gesprek gestart 

over de toekomst van de wijkgemeente. Het gebouw van de Apostel Thomaskerk zal 

op termijn  verkocht worden. Aan de wijkkerkenraad wordt gevraagd in de 

gesprekken over de toekomst van de wijkgemeente ook voorstellen te maken voor 

de presentie in de wijk West. 

- De wijkgemeente van de Vredeskerk zal tijdens de vernieuwbouwing van de kerk de 

vieringen samen organiseren met de wijkgemeente Zuid in de Verrijzeniskerk. 

Daarnaast wordt de wijkkerkenraad van de Vredeskerk gevraagd te werken aan 

presentie in Enschede Oost. 

- Met de buitengewone wijkgemeente Bethelkerk zal gesproken worden over de positie 

en de rol van deze wijkgemeente in de toekomstige Protestantse Gemeente 

Enschede. 

 

    Enschede, 18-12-2009    

er 2009  

mailto:rsevissinga@gmail.com


 

 
 

  


